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E D I C T E  
 

El proper dilluns dia catorze de març, en la Casa de la Cultura, a les vint hores, se celebrarà en primera 

convocatoria SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ de caràcter públic amb el següent,  
 

ORDRE DEL DIA 

1. Aprovació, si és el cas, de les actes de sessions anteriors, ordinària de 28.12.2015 i   

extraordinària d’01.02.2016. 

2. Aprovació, si és el cas, d’acord sobre règim de dedicacions parcials dels membres de la 

Corporació. 

3. Dació de compte de la sol·licitud d'inclusió del municipi en el programa La Ruta de la Salut 

2016 de l'Excma. Diputació de València. 

4. Ratificació, si és el cas, del Decret d’Alcaldia núm. 044/2016 sobre sol·licitud, a l’Excma. 

Diputació de Valencia, d’ajuda per a la realització de la Campanya de desratització, 

desinsectació i desinfecció, exercici 2016.  

5. Dació de compte del Decret d’Alcaldia núm. 414/2015, sobre aprovació de l’expedient de 

modificació de crèdits 19/2015. 

6. Dació de compte del Decret d’Alcaldia núm. 029/2016 sobre aprovació de l’expedient de 

modificació de crèdits 1/2016. 

7. Dació de compte del Decret d’Alcaldia núm. 54/2016 sobre aprovació dels marcs 

pressupostàris a mig termini. 

8. Dació de compte de l’informe d’intervenció sobre seguiment del Pla d’Ajust 4T 2015. 

9. Dació de compte de l’informe trimestral sobre la execució pressupostària (4T 2015) Orde 

HAP/2105/2012. 

10. Dació de compte de l’informe d’Intervenció-tressoreria, d’acord amb la Llei 3/2004, de 29 de 

desembre, per la que se’establixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 

comercials (4t 2015). 

11. Dació de compte al Ple de la Corporació de l'informe de fiscalització de la Sindicatura de 

Comptes, sobre els advertiments i informes formulats per la intervenció i acords adoptats pels 

òrgans de govern contraris a l'informe de la Secretaria de les entitats locals, exercici de 2014. 

12. Adhessió a la Declaració de la FEMP amb motiu del Dia Internacional de la Dona. 

13. Moció de recolzament per a la declaració de la Dansà de La Font de la Figuera com a Festa 

d’Interés Turístic Provincial de la Comunitat Valenciana. 

14. Correspondència i informes de l'Alcaldia. 

15. Precs i preguntes. 

 
El que es fa saber als efectes de publicitat segons el que establix l'art. 82 del R.O.F. 

 
Fontanars dels Alforins, a 10 de març del 2016 

 
L'Alcalde, 

 

 

 

Firmat: Julio Biosca Llin 


